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PATVIRTINTA 
Lietuvos studentų sporto asociacijos 

prezidento 2022 m. sausio 3 d.  

įsakymu Nr. V–1–(2021/2022) – 05 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Populiarinti ir plėtoti paplūdimio rankinio sporto šaką. 

2. Kelti sportininkų sportinį meistriškumą. 

3. Išaiškinti stipriausias komandas ir sportininkus.  

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos studentų sporto asociacija kartu su Lietuvos 

paplūdimio rankinio asociacija. Vyr. teisėjas Klaidas Janeika. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

5. Varžybos vykdomos 2022 m. sausio 8 d. Smėlio arena, adresu Justiniškių g. 12, Vilnius.  

 

IV. DALYVIAI 

 

6. Varžybose gali dalyvauti: 

6.1. Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentai: 

6.2. Studentai, esantys akademinėse atostogose;  

6.3. Asmenys, baigę universitetinę aukštąją mokyklą ne anksčiau kaip prieš metus. 

6.4. Metai po studijų sustabdymo; 

6.5. Užsienio valstybių studentai studijuojantys Lietuvoje; 

6.6. Kolegijų studentai; 

6.7. Profesinio mokymo centrai; 

6.8. Vyresnių klasių (10 – 12 kl.) gimnazijų moksleiviai; 

6.9. Amžius neribojamas. 

 

V. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

7. Turnyro laikas bus patikslintas žinant visų dalyvaujančių komandų skaičių. 

   

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

8. Varžybos: komandinės. Vyrai ir moterys varžosi atskirai. 

9. Varžybose gali dalyvauti vaikinai ir merginos, ir iš aukščiausios lygos (LR ir užsienio lygų 

bei atstovaujantys Lietuvos paplūdimio rankinio rinktinę). 

10. Komandą turi sudaryti 5 nariai (3 žaidėjai, 1 vartininkas, 1 atsarginis).  

11. Dalyviai gali registruotis tik vienoje komandoje. Komandos privalo turėti dvi skirtingų 

spalvų aprangas arba skiriamuosius ženklus. 

12. Varžybų vykdymo sistema priklauso nuo dalyvaujančių komandų skaičiaus. 
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 Žaidžiami du kėliniai po 10 min., tarp kėlinių 5 min. pertrauka. Jei įvartį pelno žaidėjas – 1 

taškas, jei specialistas (vartininkas) – 2 taškai. Jei žaidėjas įvartį pelno efektingai (suktuku 

360, kūlversčiu, „žemė oras“ ir pan.) skaičiuojami 2 taškai. Žaidėjas iš aikštės pašalinamas 

iki tol, kol nors viena komanda pelno taškus arba po to, kai pašalinto žaidėjo komanda 

apsigina ir padaro vieną puolimo ataką. 

 Jeigu kėlinio rezultatas baigiasi lygiosiomis, kėlinys pratęsiamos ir žaidžiama iki pirmo 

įvarčio „Golden Goal“ (auksinis įvartis). Jei po dviejų kėlinių rezultatas lygus (1:1) 

žaidžiama „Shut out“ (baudiniai). Baudinius meta 5 komandos nariai (vienu metu aikštelėje 

gali būti tik vienas vartininkas arba vienas specialistas, kitu atveju antras įžengęs į aikštelę yra 

baudžiamas tiesiogine diskvalifikacija (raudona kortele) ir praleidžia sekančias savo 

komandos rungtynes). 

 Žaidėjas, pašalintas du kartus už taisyklių pažeidimus yra diskvalifikuojamas (raudona 

kortelė) ir nebegali tęsti tų rungtynių, kuriose buvo pašalintas. Žaidėjas itin šiurkščiai 

prasižengęs rungtynių metu yra diskvalifikuojamas (tiesioginė raudona kortelė) ir nebegali 

tęsti tų rungtynių ir praleidžia sekančias savo komandos rungtynes. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

13. Komanda nugalėtoja apdovanojama diplomu ir taure; 

14. Komandos nugalėtojos vadovas – diplomu, medaliu ir prizu. 

15. Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami medaliais, diplomais ir prizais. 

16. II ir III vietos laimėtojai ir jų vadovas apdovanojami medaliais, diplomais ir prizais.  

 

VIII. FINANSAVIMAS 

 

17. Projektas finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. 

18. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.  

 

 

IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 

 

19. Išankstinė komandų registracija siunčiama el. paštu: studentusportas@gmail.com.iki 2022 

m. sausio 6 d. 12:00 val.,  

 

X. PARAIŠKOS 

 

20. Paraiškos priimamos tik pilnai užpildytos kompiuteriu.  

21. Paraiškos pateikiamos mandatinei komisijai su gydytojo vizomis, atskiromis sveikatos 

pažymomis ar kiekvienam asmeniui prisiimant atsakomybę už savo sveikatos būklę 

dalyvaujant konkrečiame čempionate (Studentas sportininkas prisiimdamas atsakomybę už 

savo sveikatą atsisako nuo, bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo 

sveikatos ar gyvybės klausimais), nurodant aukštosios mokyklos pavadinimą, dalyvių ir 

trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, rungtį kurioje startuos, patvirtintas 

atstovaujamos aukštosios mokyklos atstovo parašu ar spaudu. Netinkamos paraiškos ir/ar 

neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.  

22. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.  

 

Varžybų vyr. teisėjas Klaidas Janeika, klaidas99@gmail.com, +37060601735 

LSSA Eglė Žibinskaitė: studentusportas@gmail.com , +37061043776 

 

_______________________ 
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